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CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XII REGIÃO - CRQ-XII

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 8/2019
Objeto: Participação exclusiva empresa ME/EPP - Caneta Ecológica produzida com corpo em base Papel
Kraft nas dimensões 130x8mm e ponteiras em Plástico Reciclado e Clipe em Madeira de
Reflorestamento; Cor azul, personalização Silk 4x0 cores. impressão tampografia marca do CRQ-XII. O
CRQ-XII fornecerá apenas a logo em formato PNG, a criação da arte para impressão, será de
responsabilidade da contratada. Antes da impressão a contratada deverá disponibilizar o modelo piloto
via e-mail para aprovação do CRQ-XII. O material deverá ser entregue no prazo de 20 dias corridos. As
canetas deverão ser embaladas em embalagens plásticas contendo 100 unidade cada pacote. CRITÉRIO
DE JULGAMENTO O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que atenda as
especificações do objeto. PENALIDADES: Ocorrendo atraso na entrega do objeto ou qualquer outra
inadimplência contratual, poderá a Administração aplicar à contratada as seguintes penalidades:
ADVERTÊNCIA; MULTA: Pela recusa em retirar a AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU NOTA DE
EMPENHO, no prazo estipulado pela Administração, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total
da Nota de Empenho; Pelo atraso na retirada da Nota de Empenho, multa diária de 1% (um por cento)
sobre o valor desta. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso poderá caracterizar recusa em
retirar a Nota de Empenho; Pelo retardo na entrega do(s) produto(s), multa diária de 1% (um por
cento) sobre o valor da parcela em atraso, até o limite de 20% (vinte por cento). Ocorrendo atraso
superior a 20 (vinte) dias, a CONTRATANTE poderá, a seu critério, recusar o recebimento do(s)
produto(s), aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;
Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à Nota de
Empenho; Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à
parcela do(s) produto(s) não-entregue(s) ou entregues(s) em desacordo com as Especificações
Técnicas; Pelo descumprimento de qualquer outra obrigação, que não diga respeito diretamente à
execução do objeto contratual, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Nota de Empenho; AS
DEMAIS SANÇÕES LEGAIS As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras.
Data/horário abertura da Sessão Pública: 23/05/2019 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 23/05/2019 - 13:00h
Observações Gerais: PROCESSO DE AQUISIÇÃO CPL 0037/2019 - CRQ-XII, Este certame atende as
disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar 147/2014, considerando Artigo 49, Incisos II e III. Participação exclusiva empresa
ME/EPP. Classifica a proponente que ofertar o menor preço, observado as especificações técnicas e o
prazo para fornecimento, bem como apresentar a documentação técnica e fiscal solicitadas. Deverá ser
ofertado o VALOR TOTAL do produto. A Empresa Proponente deverá enviar via e-mail a proposta ao final
da cotação e conter na mesma: a) Marca e fabricante do produto ofertado, a garantia, validade da
proposta e prazo de entrega.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA
Descrição Complementar: Participação exclusiva empresa ME/EPP - Caneta Ecológica produzida com
corpo em base Papel Kraft nas dimensões 130x8mm e ponteiras em Plástico Reciclado e Clipe em
Madeira de Reflorestamento; Cor azul, personalização Silk 4x0 cores. impressão tampografia marca do
CRQ-XII. O CRQ-XII fornecerá apenas a logo em formato PNG, a criação da arte para impressão, será
de responsabilidade da contratada. Antes da impressão a contratada deverá disponibilizar o modelo
piloto via e-mail para aprovação do CRQ-XII. O material deverá ser entregue no prazo de 20 dias
corridos. As canetas deverão ser embaladas em embalagens plásticas contendo 100 unidade cada
pacote.
Quantidade: 3000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor de referência: R$ 3.920,00
Valor do menor lance: R$ 4.825,99
Situação:Cancelado
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 20
Endereço entrega do produto:Rua Amélia Artiaga Jardim nº 528 - Setor Marista - Goiânia - GO
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Histórico
 

Item: 1
Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas
respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor
(R$) Data/Horário Marca

ROGER ANDRE BRAUN 29.253.577/0001-
97

30.000,00 23/05/2019
09:07:19

rmb

VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS 14.272.952/0001-
79

13.500,00 23/05/2019
09:31:28

Eco

MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 29.136.844/0001-
46

13.500,00 23/05/2019
09:34:06

Max

ORGANLIFE SPECIAL PRODUCTS EIRELI 26.148.145/0001-
28

18.000,00 23/05/2019
09:34:30

ECO®

GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO
VISUAL EIRELI

22.104.085/0001-
90

4.950,00 23/05/2019
10:24:55

Comunicação
Visual

MC SOLUTIONS GRAFICAS E
REPRESENTACOES LTDA

17.595.626/0001-
90

15.000,00 23/05/2019
10:58:49

MC

OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI 19.641.020/0001-
70

15.000,00 23/05/2019
11:05:50

OG

MBG COMERCIAL LTDA 18.596.838/0001-
55

30.000,00 23/05/2019
12:00:41

Minasse Foto
Digital

Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance

de cada fornecedor R$ CNPJ/CPF Data/Horário

4.825,99 19.641.020/0001-70 23/05/2019 13:10:47
4.828,00 22.104.085/0001-90 23/05/2019 13:09:30
4.900,00 26.148.145/0001-28 23/05/2019 10:34:53
5.400,00 14.272.952/0001-79 23/05/2019 10:30:43
5.400,00 29.136.844/0001-46 23/05/2019 10:30:48

Eventos do Item
Evento Motivo Data/Horário

Cancelado por WILLIAN FERREIRA
GOMES.

Cotação cancelada por desistência da
diretoria em adquirir o produto.

25/07/2019
14:22:10

Eventos da Cotação
Evento Motivo Data/Horário

Não houve eventos para esta Cotação.

 Despacho de Adjudicação

  Todos os itens desta Cotação Eletrônica foram cancelados. 
 

 Despacho de Homologação

  Todos os itens desta Cotação foram cancelados. 
 
 
A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 23/05/2019, às 13h11,
aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do
órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.
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